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SPOZNAVANJE OKOLJA 

Odgovori na včerajšnja vprašanja 

1. Katere so glavne smeri neba? Sever, jug, vzhod, zahod. 

 2. Naštej državne simbole Slovenije.  Zastava, grb in himna. 

3. Katere so sosednje države Slovenije? Avstrija, Madžarska, Italija in Hrvaška. 

4. Kako se imenuje celina, na kateri leži Slovenija? Evropa. 

 5. Naštej celine, ki ležijo na Zemlji. Evropa, Azija, Afrika, Antarktika, Avstralija S 

Amerika in J Amerika. 

 6. Pojasni, zakaj potrebujemo načrte in zemljevide? Da se lažje znajdemo v 

prostoru. 

7. Kdaj je Slovenija postala članica Evropske unije? Leta 2004. 

 

1. Katera beseda je prva, ki ti pride na misel, ob besedi POTOVANJE.  

Naštej čim več različnih prevoznih sredstev, s katerimi lahko potujemo.  

Naštej vzroke, zakaj uporabljamo prevozna sredstva. Zakaj vsak dan potujemo? 

 

 

 

2.  Odpri UČBENIK na strani 58, 59. Oglej si sličice in dobro preberi obe strani. 

Beri na glas. Poskusi ustno odgovoriti na vprašanja v okvirčkih. 

3. V zvezek napiši naslov Vsak dan na poti in prepiši spodnji zapis. Uporabljaj 

različne barve!  

POTOVANJE je premikanje po prostoru. Potujemo lahko v oddaljene kraje ali do 

bližnje trgovine, v šolo, do sosede… Zato smo vsak dan na poti. 

Potovanje je premikanje po prostoru. Potujemo lahko v 

oddaljene kraje ali do bližnje trgovine. Zato smo vsak dan na 

poti. 

 



 VRSTE PROMETA: 

Kopenski promet – poteka po kopnem.  

 Cestni – poteka po cestah (avto, kombi, kolo, tovonjak …)  

 Tirni – poteka po tirnicah (vlak, tramvaj, podzemna železnica …)  

Vodni promet – poteka po vodi -morje, jezera, reke (čoln, kanu, gliser, ladja, 

trajekt …)  

Zračni promet– poteka po zraku (letalo, balon, padalo, motorni zmaj, 

helikopter…)  

Glede na DEJAVNOST ločimo POTNIŠKI (potujejo potniki) in TOVORNI PROMET 

(tovor).  

Glede na DOSTOPNOST poznamo ZASEBNI (domači avto) in JAVNI PROMET 

(avtobus, vlak…kupimo karto). 

       MATEMATIKA 

1. Za utrjevanje reši v RJI str. 25 

2. Danes bomo ponovili snov, ki ste jo spoznavali že v 2. razredu. Zagotovo ste 

prelivali tekočino in ugotavljali koliko tekočine je v določenih posodah. 

Tekočine so: voda, sok, olje, kis, vino, šampon, detergent, mleko, gorivo,…. 

Tekočine shranjujemo in  nalijemo v različne posode: steklenice, plastenke, 

sode, cisterne, lončke, skodelice, kozarce,… 

Posode so različne velikosti in vanje lahko nalijemo različno količino tekočine. 

 

 

3. Malo razišči po kuhinji in poglej, katere tekočine imate doma. Na embalaži 

boš našel zapisano koliko tekočine je v njej. 

 

 

Osnovna enota za merjenje tekočine je LITER . 

        1 liter = 1 l 



 

 

 

 

 

4. Če imate doma merilno posodo, vanjo nalij 1 liter vode. 

Posoda ima označeno, do kje je en liter. Na posodi so narisane še črtice. 

PREŠTEJ, koliko jih je. NALIJ v posodo vodo do prve črtice in nato prelij vodo v 

kozarec.  

Kaj misliš, koliko vode si nalil v kozarec?  To je en deciliter, krajše napisano dl. 

 

5. V zvezek napiši naslov Koliko drži posoda in prepiši spodnji zapis. Uporabi 

barve. 

      1 liter = 1 l                    1 deciliter = 1 dl                           1 l = 10 dl 

 

 

 



6. V DZ reši naloge na str. 41 in 3. nalogo na str. 42. 

SLOVENŠČINA 

1. V DZ reši naloge na str. 49. Napisati moraš razglednico in čestitko. Če si že 

pozabil kako se piše razglednico, sem ti posnela razlago, da ne boš imel težav. 

https://www.youtube.com/watch?v=eRr9aVNoC2U 

 

NE POZABI NA VSAKODNEVNO GLASNO BRANJE.  

ŠPORT 

Najprej malo potelovadi po spodnjih navodilih, potem pa pojdi ven na svež zrak 
in pomagaj staršem pri hišnih opravilih. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eRr9aVNoC2U

